


 سرْمفْلا

 ايار تستر ايف
 . نيمو امور يف يلا
 . ةايميكلا



 ناك نيج َنيّسلا فالآ ُدنُم « نامزألا رباغ نم ملعلا ُهصِ أدبت

 هيف نكت يذلا مويلا ىلإ دعو « الئاستم ًارئاح رمَقلا ىلا ملتي ٌلاسنالا

 ١ 5 حولا ربْغألا رّمقلا حطس يَ أطَي نأ ٌناسنالا

 اوعراص نيذلا لاجرلا ريهاشُم نم َنيِريثكلا تازاجنا ُةّصِقلا يورتو

 1 مهئارآب ماعلا اوعّتقأو « ةقيقحلا نع اًدحَب اوحفاكو َلُهَجَلاو يركفلا بّصعتلا

 رتنَم دمومدا .فيلات ”ككفلار ةعراقلا لذ فراكلا
 رركك ةكيهت :ةمجرش و ل م

 توسنيور . ه .ب : مولا عضو عساولا عوضؤلا اذه نع نْاتك نم لوألا باتكلا وه اذهو

526 
 . قوشملا

 :نورشانلا

 تامفنول دتمل كوب هروبي نائب ةّبنكم ها مادخل
 لاه رو توريب 14174 فوالا ةمييطلا ارلكنا يف عيظ



 0 رمق ٍسْنّشلابو ضار ُهلْوَح اَمِب .مامتْالاَديِدَش ناك ألا

 ”فانلاو هركفلا همم يدش" 0 فيك ُناَسْنإْلا ذَحال
0 20 

 رق اقر 0017 0 : ٍداََأْلا ٍضَْب يف م ِرَمَقْلاب ٌةَبوُحَْم واللا لول دعي موج رهط

 1 اظَحال 2 اًناَحَأ هنوُدِبَو

 . ملا ني ٍةَدَدَحُم تاق يف ِرَمَقلا لكش

 ميكا سوما تناك 1 ىلع ماظيناب أرْطَت يلا تا



3 
 اذا ُروُهُط حان



 دارا 7
 سس نأ لع ا هدشرت

 ا و ع 2

 . ةلوزملا صيغاش ليغ سيقي وينروب لئابق نم صخش



 فوك رهو نَ ملا

7 
 1 ىف كدحَي ال وهن روان رمأ وه لكلا فوُسُحْلا اَذَه

 يِذْرُي كلذ نأ َّنآلا ُفِرَْن ّنَنَو . . نشل 539 ل 0 لوألا نا



 رانا ٌةيمكأ

 وامس رمارجألا ا
 .قَرياَمْلا مّيَأْلا كلي ين ُناَْنِإلا
 يعرتْسَي نأ يعيبطلا نم لعن ِةَبْعَص ِةبِشِعَم

 00 هه رم
 . ةأطو فخا اًهلعجي وا ٍةاَّيحلا

3:8 00 
 | ادب م ٍديِدحَتلب اًكوُرْمَم سيل

 نِواَعَْلا ضب جاَرختسا يف (اَمَم يناَبلا ْمْحَقْلَر يِه) 01 ها م و 1 ع سرت ع

 طلب ُهّنَأ فشتكا مث . اًُخَو سلو تالآ ِنِواَما نم ُلَكَشب ادب
 قلاب ساَحْنلا طلح اَذإَف َةباَلَص را كيس جيني امم نيد

 مك عع

 دعم

 روهصملا زثوربلا بع
 . بلاق يف

 ل ةموك ىلع كَم بلاقلا

 يروا تاَودأْلا ني ٌةَعوُمْجَمَو .م .ق 1٠6٠١ َلاَوَح هَّبصَو زنوُبلا ٌرْهَص 8 م ل 0

 0 0 نيت سيك 1



 سنت ْفَقْوَيي اَمَدْنِع ُهّنَأ رابتخالاب لوألا ناسنإلا فرع ْدَقَل

0 

 أَ نص يرش رد 06



 ةَديِدَج تاَراَضَح

 1 ِنوُرفْلا َرْبَعَو « ُناِجأْلا ِتبقاَعَت
 2 عاد دع 227 1 7 :

 ٍتَحَبْصْأَو ندا تَميِقأَو َربكَأ ِتاَعاَمج يف َنوشمَي سنا
 2 افكت ل للا ل 2

 ا مدورم 2

 ةكرضملا ىركلا تاراضحلا
 ُعِيَح « رطَسوأْلا قْرَّشلا

 يش ني ةيدزبلا قار اوُعَصَ الع بكب ٍَداَم
 دنتو نِواَعلا _جاَرخِتلا ٍتاّيَِمَع اُمَطَنَو ليلا
 0 الا ا ا
 تاكو . ةّرِهَدزُم جاَجْرلا ةعانص تناك .م .ق ١6٠ نس ىلاوحو

 و ةفِلبْخُم ناو نولتو ِناَوألاَو زرْتا َنِم لاكشأ ٌعتصُت
 2 0 ل

 ل اك اك ١ تا اص ءاتيملاب ةيراَحَمْلا_ ِيناَوأْلا
 .وِبَهذلا نم َةَعِئاَر تاودأ ٌنوْغوْصَيَو ناكل نم 2 لس 8 ا



 طسوتملا ضيبالا رحبلا

 5 نيف ظْفِح يف ا 17

 َدْعَب ٠ يَ

 . انِفِحاَتُم ف (ةَطنَحْملا 0 ئأر

 واحسب اعلا عطس َضْرَألا د

 ٌركَفَللا اَدَه ف اَدَبَو

 اورو خبل لإ ارو وهو 6 ضر ىلع 2

 ٍةَقييملا ةقماشلا لابجلا نم دمع لع ٍةَلوُمْحَم ِةّيدام ٍةَلِئاَه بفك ءامّسلا

 . راَحِبلا نم

 0 اًيبك اًعانق يدترب نهاك . ا سرقطلا

 18 رّموُس يف ةفورعملا ةيريوصتلا ةباتكلا ,عاونأ سئ
 . هلم ترّوطت يتلا ةّيرامسملا تاباتكلا ضعَبو



 ماي مب وري 4 عواعم

 . نوكلا

8 
 لبقتو

 زكرم ةعرمجت كرت يف قل ضرأا ب ب ذك
 . موجنلاو بك اوكلاو ٌرمقلاو سمشلا هب ُليصتَي ين ةقاقشلا تاركا نم
 . ةيلايفتآ تاركا هذه اًفصن اًمْطَق لكلا انيرْيو



 7 اوشا نأ وُطْسرَأ َدَقَتْعا

 0 حال ام 7 د اكد 0

 بطر ءدراب ءراح



 قير غإلا َدْنِع ِءاَيحأْلا مْلِعَو بطلا

 . ةَيطلاَو نزل وج ٍةَساَروَو ٍةَظَحاَلُم لع قيرغإلا َبأَد ع للا ل ا ا

 نيي) ب ٌةَئوُرَْم مولا رك طارقلا ف ٍهَدْنِع مس كار

 انلا بطلا دليل نأ طا رق 00

 0 ٍنؤوكلا ِنَع هت

0 

 سطسارفويث هقيِدص نا / ٌةَساَرِدب وُطْسَأ َفِغش ًطسارفوبت هَفيدَص نأ الا تاَناَبلا سا أ فيش َكِلَدَك

 0 ِراَمْضِْلا اذه ين ميك امج رح
 . تالا لع يف لياك باك لوا فلو < روطتو ساكنا

 ١ ل دكه

 « قَميطلاَو يوما

 ملا َكاَوَح َثَدَح هلك
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 ا

 ٍةَيِردكْسإلا ىلإ لي مليا

 ِءامَلُعل 5
 ٍةبَطلا َموُلُع ْمهئاَساَرِو تلمس ذَقَو سْمطَبَو سدح ممم عع

 كك

 ( يناج رظنم) ىنعيلا ن
 اهتاكرحو نيهلا لمع
 | (سوليفوريه ينانويلا وه كلذ فشك نم كوأ)

1 



 شيوخ سيلا
 هلم لو القو ةعساو ةرهش اذ ايم ايلا يف اَنلاَع سِديِلَقِإ ناك

 .٠" هس يون د داليا َلْبَق 73

 : 1 اذ ٌسبِمَحْرَأ ظحالو . ىَونَج َنوُد ليوط ْتْفَو ىَّضَمَو
 م حطَس مقرا 0

2 17 7 5 0 

 معلا
 < ءامملا يف هنشسحا

  0هنأ 0 1 ١ ا اا

 د ل در .جيِرَم نم عونصم جا

38 

 سديمعرأ (ُبلول وا) روبط



 1و
 ضرألا سايق

 ىلاوح م هيلا ٍٍبيرَعلا َنِم

 ّ ًصيخاش ملاعلا اذه مدختساو

 قوق سمشلا هيف نوكت يذلا اقر
 رورقلا كلوا ىف تاق هلا تت كلذ « ناوثمأ يف نأ تلا

 نيب ةفاسللا هل َساَقف اًبّرَدَم اَساّيَ ا 2 ل ا ا

 ,٠ نيتاكملا" نيب ةفاسملا' فرق - ققباث تاوطخم ناوساو ةيردنكسإلا

 رظنا ١) الا طبحُم سايق سنيئيستارإ ئارإ عاطتسا تايّطْمُملا هذه نم

 نإف اهُمَدْخَتسا يتلا ةيئادبلا قرطلا رابتعابو . ( ةلباقملا ةحفصلا يف لْكّشلا

 (اًيتموليك "8574 ليم

 رغللبلاو اًيلاح لوبقكا مق عم هن

 .(اًرتموليك )89941١ ليم

 حبسا دّيسلا داليم نم نْيترق لْبَق ىَّتح َناسنإلا نأ ىرت اذكهو
 . هيف شيعي يذلا ماعلا ٍمْجَح نع ٌةحيحّصو ٌةقيقَد ةركف بدل تناك

 لواعي امب ضرألا طيحل هٌريدقت

 دق | ني عمو قاف اح ب

1 
 ىقل ةيردنكسالا يف صياشلا

 يف رثبلا نيب ةريهظلا ي اليخ
 اليف قلت م ناوسأ

 (اًرتموليك 7/0

 ضرألا طيحم نم ل: نأ سنيئسئارإ َبَسَح -
 طيحم نا يأ ( اًرتم 70/51 اليم 4٠ يراسب
 ( ًارتموليك 58514) ليم 34 ٠٠٠ لداعي لكلا ضرالا



 - طارح ٌمُمصْمو "يكلف اع -

 دقت ابق يف 0 دنكْسإلا لْصاَ

 (ريبخالا وا) كوألا عيرلا يف رمقلا نوكي اني ٍبكاَوَكْلا تاك يمنا وروصتو ٍرَمَقْلاَو نينشلا 0 0-2
 سايقب . ةمئاق ةيواز ضرألاو سمشلا عم نكي

 اهنع سما دعب سايق نكمأ ضرألل ةبسنلب ةيوازلا ساق ٍتاَْوَحُمِب ما . ايزو نكي يلا موُجُنلب َهَملَف ّمَضَو اَمَك
 . ضْأْلا و ِرَمَقلاو نيمشلا نم رك نب ا

 ْدَقَف - َتايمايْرلاَو ِكّقلا ٍةَساَرِد نم 0 لإ اا َّبّهَذَو

 سوم اهمسر اه" ملاعلا ةطبرت

0- 

 ايسوك رجلا َشَ تضل

 ارك



 نيّصلاو امور يف معلا

 يللا ةقرحلا ىلا َليلَلا ناموا فاضا

 | ٍتانيِبْحَتْلا لاخْدا ىلا اهم ١ 1 هيام مطعم

 نْحَّطِل َةَناَكا َنيِحاَوّطلا اوُماقأو ِةيراَجلا وايملا لْقَتل ةّبنق

 هايل ُرجِ ةَقْلُم ةانقو يناموُر رج

 َبلاوَق ةطياوب ةَعابطلا ابو راف وقاطي

 اءاَحُل ٍلاَجَلا اذه 3 مقاوم ١ اوُمَدْخَتسا مي 1 ولو كّلَقلا

 0 1 يأ 00

 ةعيرالل وكما ةعيرألا ماقزألا ل دك الم جالا: ةحفصلا

 ةعبرأ يأ يف ةدراولا ةعبرألا ماقرألا عمج لصاحلا اًيواسم ٍناَكرألا ٠
1 00 11 
 يف ماقرألا عمج لصاحل اًضيأ اًيواسُمو ةدحاو ٍةماقتسا ىلع ٍتاعّبرُم

 .هيبفن رّيكألا عّبَرلا ليخاد ٌرغصأ اًعّيرُم لكشت ةيعابز ةعومجت يأ

 ارك



 را
 اك ٍنوُرف ٍةَدِعِل

 املا َِداَعَلا ُلْوحُت ِةيرحِس ٍةَلداَمُم نع َنوُتحْبَي اوُلظَو
 0 ل ف ا ل

 . ضارمالا لك يفشي قاري نع نوثحبي اولظ امك

 ِرِطْفتلاَك ٠ ةَفِتْخُم ًةيئابْميك اًنرَط اوُفَسْكا ٍدَقَف ١ ىَودَج َنوُذ تَبَهَد
 . انت يلا ٍنوُرقْلا يف َنيِئاَيبِكْلا تَدَعاَس « الم

 ع «قيرغإلا َوْذَح ُبَرَعْلا اَدَح « ٍنِاَلا ِنْرَْلا كاََح ند

 هنا الإ « ةماهلا ةيواّميكلا تا نم ليلقلا ىلإ الإ الصوتي م ُهَنَأ الإ ءهّماَْلا ةّيواميِكْلا تاَناَشتْمالا نم ليلَقْلا ىلا الا اوُنَصَوَي ؟

 ِراَمْضِلا اَذَه يف ِةمّيَقلاِةَعقَدْلا مِِتانْوَدُم نم ُهوُْلَح ام رابعا نك
 . رلعلا اَدَه يف ميم اًميِظَع اًماَهْسإ

 نإ ىّتح نامّرلا كلذ يف اًدج اًئيطب ةفرعلاو راكفألا ُراَمِتْا ناك

 ءاملغلا ُهَنوَد اَم اَلَلَو . اًدبأ انْلِصَت مو تعاض ةمّيقلا تامولعملا َضْنَب

 لع ذأ « يقيرغإلا يمليلا ركذَتلا ْمَْنُم عاضك ٍتاَموُنْعَم نو برع

 . نمل ني لوط َةَبِْح عضل للا

 ٍتاَربتْخُم يف رطاَشلا عت نيم َرَشَع سوال



 تايوتا ند للم
 ٌءامّلعلا هيلإ َلّضَوَت اب 2

 َضْزَألا ب لئلا مث 5255

0 
 0 0 ىلإ ولعن مليأ أدب «َرَثَع ينل رق لاكَو

 1 هراَمِدْزا ركْرَم اًيئاَبسإ يف وذيلوت هيت 2 1 ١

 ( تباث ) ةدعاقلا رجح

 ةّيشخ سور

 ةوحاطلا يلع رد يذلا يسيرا درعل ِ 0 ا تاكل رع م ترد الا ير كاكا لل اق
 حيرلا ةهجاوملا

 ارتلكتإ يف ةيئاوفلا نيحاوطلا تمدختسا
 رشع يناثلا يداليملا نرقلا يف

 .تالآلا ني ريك ليت (ةسم

 الذ



 لّصوتلل ار اديهج نويكلفلا لدَب غَرَشَع
 مولا 000 ٍراَحبلا يع لجل ءءء :

 ا تاما قيرَط ْنَع اَتيِرَط مس
 9 سم ف 3
 ٍطِحُحلا 0 1493 لسا يف 0 رقوتسرك رحاب

4 

 « هدو دارما مجنلا وحن ديدمتلا عارف بوعي مث م . يو هرم ىو نم بالسأل َ
 . جرا سايقملا ىلع مجنلا عافترا ةيواذ أرقثو

 جورألا ةرئاد

 موجنلل ةراؤد ةطيرخ

 لد ةقوقعلا تارْشؤلا
 اًعوطُس دشألا مجنلا عِقوَم لع

 رشؤم لذي تتيح . جوربلا ةرئاد يف سمشلا عقوم عم ةرطسملا تّماسنو حبحصلا لوطلا طخ ىلع دوصرللا مجنلل رشزملا طبضل موجنلا ةطيرخ ريد . تقول ةءارفإ بالرطسألا افق مدخَتسُي
 تاعاسلا سايقم ىلع نيبما حبحصلا تقولا ىلع ةرطسملا



 َدْنِعَو ع َِ 0 'زع اًنحَبَو ِتاَرماَعُم رو ص 0 و
 «واوثألا فخم ني ُهوُفداَص اًمَع بَجَمْلا َنوُصفَي اوناك :

 ةفورعم 0 ل َنِداَعَم نيو تاتا ك1 نم ٍةَديِدَج 1 هع ريع
 كما( رقع سوال 5

 016 ةفورسم تلك يأ : دعاس يع 00

 ناك .طيمحأب محتمل رت ى قار راقي رس عر
 « ةكرحتملا فرحألاب ةعاُطلا نق

0 



 رضع فورد رضَملا اَدَه

 يا ودل رم دف هيف اع يت لجو اب ردت ان
 تاّح لالخ اريك ري 2 . يَ ودزانوبل ل أ 0

 ِهَتاَقَو َدْعَب الإ اًهرْدَق 0 ردو هلامعأ لالا ملوك 6

 ديلا هع ماعم
 قورعلا مسرو ىلؤَملا

 م را ةرد1
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 رأ ٍتاّيرَظَن ةَحِص َلْوَح ٌةماَج كوكس َردَأ نم لأ تاكد
 ىئذُي يب هل كك الن لْجَ َنوُطالْفْأَو
0 
 | لع َنَسْوُم

 وكلا روحِم

 سر

 ىلَع هتيواز أرقثو أ عاردلا ةماقتسا ىلع مججنلا ُدّصْرُي
 ءازجأب جملا اهرطق لوط ديرب يتلا ب ةّيعبلا
 مس 18١ ىلع ةجردلا



 ٍدْرَكْلا نع ُةَرََطَمُم راك

 ٍتاَراَسم ةّساَرِد ْنِم ماَوعأ 3 ةَسخ َدْعَبَو

 اًمكر ةيحللخاَ ٌةيواَضْنَي 0 لوح انارادم نأ نفعا بارع
0 

 اكل هلأ اهنا ل ّفّتَتْكاَو (ةَبَمْا ٍةَحْفّصلا يف ١ لكشلا يف

 سوم نأ يأ ِهِراَدَم يف حر َناَك نيششلا نم بْرْكَأ ْبَكِوَكلا ناك

 رليك ناهوج

 ةّيجلبها تارادُم يف بكاوكلا ُرردَت
 . اهيترؤب ىدحإ سمشلا نوكت

 |... نأ ىلع صني يذلا رلثك نوناق لكشلا اذه رشق
 تاحاسي َدودُح عطقي سمشلا لوح هرادُم يف بكوكلا
 . ةيواسنم ٍتاقوأ يف ةّيواسنُم
 .عطقي بكوكلا َنإف اذل ناتيواستم نانا ناتحاسملا
 قاسم هيف 'عطقي يذلا تقولا سفن يف ب أ َةفاسَلا



 ُبوُكْسِنلاَو ويلا
 0 يب 00 ا زكام ٌريبكْلا 4 الا كا َشاَع

 مد 0
 1 2 2 كَل . 7

 لإ هلت يَ 10 دقو . ءاقلقإ ةعباق ةديدج اًناَكآ حق
 2 هد

 ةيؤر ني ُهَعَنَص يِذّلا بوكسلُلا ُهَنَكَم ّدَقَك . ِةَماَه ِتاَئاَقِتْكا ِةَدِع

 را ا ل ل



 رقع سواَسلاو سيافلأ نيرقلا يف نيفيتكملا كلام

 للكل | د 44١م و 1491/ توباك 1671 - 167١ ناليجام

 ١447 سربلوك 3 1494 نرزنب 1و5 رَشبوُرف
 114417 اماغ ادوكْسال ا 11444 يشوبسإ ا1وم١٠ - ١هزلال كيرذ



 ةيراضحلا تازاجنالا ةلسلس

 ىلا "تاعاربخالا هر نارا سَ 0(

 ويذازلا هّصِق 0٠١ نفسلا َهّصِق (8)
 نواعلا هّصِق )1١( راسا ُهّصِق (5)

 طْللا هِي )1١( 2 ةّيديدَحلا كيلا هِي (4)
 بَل هّصِق (0)
 00 مليا هّصِق (15)
 (0) مليا ُهّصِق (015)

 ةّيوؤنلا فَلا هّصِق (17) قامغألا داير (8)

 5عاود 601 / ةقطأع

 .ةيبرعلا ةغللاب دربيديل ةلسلس يف اًبتك ١6١ نم رثكأ نآلا دجوي
 نايبلا :تلطا. :رامعألا قلتحم بساني عيضاوملا نم اًددع لمشت

 . توريب . حلصلا ضاير ةحاس - نانبل ةبتكم نم اهب صاخلا


